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Abstract 

Purpose: 

 This study is intended to improve the Supply Chains Performance of the General  

Company for Chemical Fertilizers using the interactive relationship between the strategies 

of supplier relationship management and demand management processes and investigation 

of the findings . 

Methodology:                                                                                      

Making up a conceptual model of the Supply Chains Performance tracks flow for General 

Company for Chemical Fertilizers The model is based on the interactive relationship 

between the supplier relationship management and demand management processes of 

Some help was available quantitative methods, relying on a combination of descriptive 

and quantitative approaches, in order for the accuracy of the results.         
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Findings: 

General Company for Chemical Fertilizers been the subject matter of the research . It lacks 

the conceptual pattern that systemizes , integrates and directs its main components towards  

of the Supply Chains Performance improvement of the company . In addition it requires 

relative interest in the strategic role of the demand management processes and its dual 

effects on both the supplier relationship management and the Supply Chains Performance 

of the Company. 

 

KEYWORDS: Risk Factors,   Supply Chains Performance, strategies of Supply Risk 

management    

 

 

 المستخلص:

عالقات المورد أدارة في الشركة العامة لالسمدة باستخدام العالقة التفاعلية بين  التوريدتحسين اداء سلسلة  الغرض:

 ، ومناقشة النتائج التي تعزز هذا االتجاة . وعمليات ادارة الطلب

في الشركة العامة لالسمدة الكيمياوية،  يتاسس  التوريد: تقديم نموذج مفاهيمي لتدفق مسارات اداء سلسلة  المنهجية

أدارة الختبار معنوية العالقة والتاثير )لتفاعل  أدارة عالقات المورد وعمليات ادارة الطلبعلى العالقة التفاعلية بين 

  . التوريد( في تحسين اداء سلسلة عالقات المورد مع عمليات ادارة الطلب

: الزالت الشركة العامة لالسمدة موضوع الدراسة ، تفتقر الى االطار المفاهيمي الذي ينظم مكوناتها  االكتشافات

للشركة ، فضال عن االهتمام النسبي بالدور االستراتيجي  التوريدسلسلة  الرئيسة ويوحدها ويوجهها نحو تحسين اداء

 للشركة . التوريدواداء سلسلة  ادارة عالقات المورد، وتاثيراتها المزدوجة في كل من لعمليات ادارة الطلب والمهم 

 لعمليات ادارة الطلب ،  التوريد، اداء سلسلة ادارة عالقات المورد الكلمات المفتاحية: 
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  :المقدمة 

دورا اساسيا في تحسين االداء الشامل للشركة، اذ تعد هي االكثر تفاعال مع بيئة الشركة الداخلية  التوريدتلعب سلسلة 

والخارجية وهو شرطا ضروريا لبقائها ونجاحهااو فشلها ، وبالتالي فان التكيف واالستجابة لمتغيرات البيئة يتطلب من 

ادوات واستراتيجيات تمكن من ضمان ادارة مخاطرها ،  من خالل تقديم التوريدالشركات االهتمام بتحسين اداء سلسلة 

وحتى المستفيد األخير أكثر عرضة للمخاطر خاصة في البيئة المضطربة  الموردالتي تمتد من  التوريدغير أن سلسلة 

دانيا ويمكن مالحظة ذلك  مي وحاالت عدم التأكد ، مما يضعف من كفاءتها ، ومن كفاءة عملية اإلنتاج المعتمدة عليها ،

االت ) الخفض في اإلنتاجية وصعوبة االستجابة لطلب الزبون في الوقت ، فضال عن اإلشكاالت الفنية في في مج

ككل من خالل إتباع منهج  التوريدوبالتالي يمكن الحد من الضعف في سلسلة  ( ، التوريدالحلقات المتتابعة لسلسلة 

في ظروف تتصف بحالة  عدم التأكد ، وتعتمد عناصر أخرى  وريدالتمتكامل ومنسق لمعالجة مشكالتها . تعمل سلسلة 

بشكل فاعل  ادارة عالقات المورد، واالستجابة التامة لطلب الزبون ، كل هذا يدعو إلى ضرورة  والموردينكاألمداد ،  

نموذج ي للدراسة ،اعتمادا على ما تقدم ذكره تم تصميم اإلطار المفاهيم استراتيجيات إلدارة الطلب،  من خالل تطوير 

 عمليات ادارة الطلب ،  ن أبعاد الدراسة الثــالث )ادارة عالقات الموردعلى أساس العالقة المنطقية بي ، والفرضيات ، 

ادارة حاول الدراسة الحالية تجسير الفجوة بين التوجهات النظرية ) للعالقة التفاعلية بين ت( ، لذا التوريد، واداء سلسلة 

والموضحة آنفا( ، وبين الواقع  التوريدوانعكاسهما على مستوى أداء سلسلة  ، عمليات ادارة الطلب عالقات المورد 

،  التوريدوانعكاسها على أداء سلسلة  التوريد مشكالتالفعلي لهده العالقة الذي يتصف بالظواهر السلبية الناتجة عن 

 .التوريدومحاولة تطوير نموذج يسهم في تحسين اداء سلسلة 

 

 ــث:منهجيــــــــــــة البحــــالمبحث األول :

 مشكــــلـــة البحــــث:ــ 1.1

أظهر الواقع العملي للشركة العامة لألسمدة الكيمياوية بأنها تواجة تحديات وصعوبات مختلفة في التجهيز تفرضها 

طبيعة عملها مما أنعكس سلبا على أداء الشركة خاصة مايتعلق بجودة المواد المستلمة والتأخير في أستالم المواد 

 التكامل بين أدارة عالقات المورد وعمليات ادارة الطلبيات والمدخالت المادية األخرى نتيجة عدم توفر استراتيج

 في المستوى الشامل للسلسلة بما يجعلها قادرة على االستجابة لمتطلبات تحسين أداء الشركة. التوريد مشكالتمعالجة ل

 لشركةوالتي تنعكس في مستوى أداء ا التوريدالمخاطر في سلسلة المشكالت ووتركزت المشكلة على تشخيص 

وقد تلخصت ،  التوريدومعالجتها من خالل توفير أستراتيجيات مالئمة الدارتها مما يؤدي الى تحسين اداء سلسلة 

 المشكلة بالتساؤالت اآلتية:

 ؟التوريدفي مستوى أداء سلسلة  عالقات المورد تؤثرأدارةــ كيف 1

 ؟التوريدفي مستوى أداء سلسلة  عمليات ادارة الطلبــ كيف تؤثر 2

 ؟التوريدفي تحسين مستوى أداء سلسلة  التكامل بين أدارة عالقات المورد وعمليات ادارة الطلبــ  كيف يؤثر 3
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 ـــــة:ـــداف الـــــــــدراســــأهــــ 2.1

 تهــــــــــدف الدراســـــة الحاليـــــــــــة الـــــــــى:ـــ

 .التوريد ةسلسلــ الكشف عن دور التكامل بين أدارة عالقات المورد وعمليات ادارة الطلب في تحسين أداء 1

من خالل عرض وتحليل  التوريدالتي تسهم في تحسين أداء سلسلة  التوريدمخاطر مشكالت وــ كشف ومعالجة 2

 .للعالقة التكاملية بين أدارة عالقات المورد وعمليات ادارة الطلب

 .التوريدفي تحسين أداء سلسلة  ألدارة عالقات المورد وعمليات ادارة الطلب التكامليــ أهمية الدور 3

 ـــة:ــيـــــــــــة الــــــدراســـأهم3.1

أدارة  ي متكامل يوضح الربط المنطقي بينــ تاتي أهمية الدراسة الحالية من خالل تركيزها على تقديم أطار مفاهيم1

 .التوريدويوجه محصلتها نحو تحسين أداء سلسلة  المورد وعمليات ادارة الطلبعالقات 

وتحليل وتركيب العالقة بين أدارة عالقات ــ تركيز الدراسة الحالية على تشجيع الباحثين والدارسين على التعميق 2

 .وأنعكاسها على االداء الشامل للشركة الصناعية العراقيةالمورد وعمليات ادارة الطلب 

في تحسين مستوى أداء سلسلة ل الدور الذي يؤدية التكامل بين أدارة عالقات المورد وعمليات ادارة الطلب ــ من خال3

فأن هذة الدراسة تفيد الشركات الصناعية العراقية في تعزيز قدراتها في البحث عن كل مايسهم في تحسين  التوريد

 أدائها.

 

 -:فرضيات الدراسة 4.1

في مستوى أداء سلسلة وتأثير ذي داللة معنوية إحصائية ألدارة عالقات المورد  األولى: هناك عالقةالفرضية  -

 . التوريد

في مستوى أداء سلسلة  داللة معنوية إحصائية لعمليات ادارة الطلبالفرضية الثانية : هنالك عالقة وتأثير ذي  -

 .   التوريد

في  لتكامل أدارة عالقات المورد وعمليات ادارة الطلبالفرضية الثالثة : هناك عالقة وتأثير ذي داللة معنوية  -

 . التوريدمستوى أداء سلسلة 

 -حدود الدراسة : 5.1

 تمثلت حدود الدراسة بما يلي:

أدارة عالقات بين  التكامليةالمفاهيم والتصورات النظرية المتعلقة ببناء اإلطار المفاهيمي للعالقة  الحدود العلمية : -1

 في المنظمة الصناعية حصرا . التوريدعلى مستوى أداء سلسلة  المورد وعمليات ادارة الطلب

 اوية .تغطي الدراسة متطلبات البحث في الشركة العامة لالسمدة الكيمي الحدود المكانية :-2

 .2112-2112زمانيا بالعام  تحددت الدراسة الحدود الزمانية :-3

 -مجتمع الدراسة : 6.1

فقد تم تحديد المجتمع ألغراض الدراسة الحالية بكل من )اإلدارة العليا ، إدارات االقسام الرئيسة ، الفنيون من المهندسين 

 الجدول الالحق .والتقنيين والعمال الفنيين الماهرين(  والمفصلة في 
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 تم تحديد مجتمع الدراسة في ضوء الجدول اآلتي :

 ( تحديد مجتمع الدراسة 1جدول ) 

 النسبة العدد الفقرة التسلسل

 %1.1 3 اإلدارة العليا 1

 %8.2 12 اإلدارة الوسطى 2

 %22.2 33 اإلداريون 3

 %31.2 81 الفنيــــــــــــــون)مهندسين وتقنيين( 4

 %23.1 42 الماهرونالعمال  3

 %111 111 المجموع 

 المصدر: إعداد الباحثة 

 -عينة الدراسة : 7.1

 وكاالتي:لتحديد حجم العينة (،2111 محمد أبو هاشم ،) (ماسون روبرتطريقة )استخدمت الباحثة 

  في الخلية المقابلة Nادخل حجم المجتمع  177

0.05 1.96          0.025510204    

249         0.5                  0.000650771    

  حجم العينة   =      ______________إذاً  121.4894288419

 

 

 

 

   معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة
  
  
  
  

M حجم المجتمع     

S  1.13على معدل الخطأ  1.28أي قسمة  1.23قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  
 

P  1.31نسبة توافر الخاصية وهي     

Q  1.31النسبة المتبقية للخاصية وهي     
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 وكانت خصائص عينة الدراسة كما مبينة في الجدول االتي:

 (خصائص عينة الدراسة 2جدول) 

 النسبة العدد المتغير

التحصيل 

 الدراسي

 %6.71 101 جامعي

 %673 10 اعدادية

 %171 5 اخرى

 %100 121  المجموع

 %2571 31 سنوات 5اقل من  الخبرة

 %5172 12 سنوات10 -5

 %2371 26 ستوات 10اكثر من 

 %100 121 المجموع

 %30756 .3 فما اقل 30 العمر

 %3676 .1 فما اقل 10

 %21712 21 فما اقل 50

 %2 11 فما اقل 10

 %100 121 المجموع

 المصدر:اعداد الباحثة 

اتضح من معلومات عينة الدراسة ان النسبة االكبر تتمتع بمستوى علمي جامعي وخبرة التقل عن عشرة سنوات ، وهذا 

يعني ان المستوى المعرفي للعينة يتناسب مع فهم متطلبات الدراسة الحالية ، وبالتالي فان خصائص مجتمع الدراسة 

 لباتها .يتالءم مع طبيعة الدراسة ومتط

 -:طريقة ومنهج الدراسة8.1 

تم اختيار الطريقة األكثر مناسبة لمتطلبات البحــث وهي الطريقة االستطالعية باستخدام االستبيان كأداة لجمع       

عمليات ، والتفاعلي  عالقات المورد أدارةالبيانات ، فقد تشكل الهيكل العام لالستبيان من ثالثة أبعاد رئيسة ) البعد المستقل 

فقرة  ( ،  32متغيرات رئيسة( ، فسرتها جميعا)  11( ، تم تفسيرها في) التوريد، والمعتمد اداء سلسلة  ادارة الطلب

 تفاصيلها موضحة في الجدول اآلتي :
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 ( ابعاد ومتغيرات الدراسة3جدول ) 

 المصادر المتغيرات الرئيسة لقياس أبعاد النموذج االبعاد الرئيسة للنموذج

أدارة عالقات البعد المستقل : 

  المورد 

 تدفق التصنيع -1

 تطوير المنتوج-2

  تلبية طلبات الزبائن-3

 Zsidisin George A. and Smith Michael 

E. (2005), Stevenson, WJ. , (2002) 

عمليات البعد التفاعلي او الملطف / 

 ادارة الطلب 

 تحديد كمية الطلب-1

 الطلب تخطيط تنفيذ -2

 اجراءات الطلب-3

Stevenson, WJ. , (2002). 

 المرونة-1 التوريدالبعد المعتمد : اداء سلسلة 

 خدمات الزبون – 2

 الجودة – 3

Srio R.I.,Carlos Him, and m. Aravechlia 

,(2001),L.AvelarSosa,J.L.GarcíaAlcaraz, 

and J.P. Castrellón-Torres, (2014). 

  الباحثةالمصدر اعداد 

 

 

 المبحث الثاني :االطار النظري

 The Supplier Relationship Management إدارة عالقة المورد : 1.2

(SRM)            

قبل ظهور وتطور مفهوم العولمة في االقتصاد ، دخلت المنظمات من جميع أنحاء العالم حقبة جديدة من السوق  

ت التجارية داخل وبين التنافسية ، وللمحافظة على هذِه السوق الجديدة كان البد من التحول في التعامل مع العمليا

رية أصعب بكثير مما هو متوقع ، نتيجة عولمة األسواق لذا أصبحت التطورات في بيئة األعمال التجاالمنظمات ، 

والعرض والطلب ، وازدياد طلبات الزبائن وقصر دورات حياة المنتج والضغط المستمر على التكاليف والضغط 

المجتمعي فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية للمنظمات ، باإلضافة إلى االستعانة بمصادر خارجية للمشتريات ، 

اجهة هذِه التحديات شرعت المنظمات إلى أنواع جديدة من العالقات وهنا كانت الحاجة إلى إدارة عالقة ولغرض مو

( بأنها مدخل منهجي لتطوير وإدارة الشراكات التي تركز على SRMويمكن تعريف إدارة عالقة المورد ) المورد

يسين مبنية على الثقة والتواصل والتعاطف ) النمو المشترك وتكوين القيمة ، من خالل عدد محدود من الموردين الرئ

Remko , 2013 : 8 ( ويشير ، )Hoof and Thiell, 2014: 241 إلى إدارة عالقة المورد بأنها منظور يركز )

على تعزيز درجة من المرونة للمورد لتحسين االتصاالت من أجل التخطيط المثالي والتعاون في حل المسائل التي 

 يد المنظمة .تؤثر على سلسلة تور
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 الموردينتتركز على بناء عالقات طويلة االمد مع  المورد( بأن إدارة عالقة  Shin , et al , 2000 : 319ويصف ) 

( Charles , 2003 : 2وقدرتها التنافسية واألداء المالي للمنظمة ، ويجزم ) التوريدذات تأثير إيجابي في أداء سلسلة 

لتتحرك المنظمة إلى سلسلة  الموردينق استباقي يبنى على مساعدة عدد قليل من هي تنسي الموردبأن إدارة عالقة 

 الناجحة . التوريد

لضمان التكامل  الموردترى الباحثة بأنها نموذج موجه نحو  الموردواستناداً إلى التعاريف الواردة أعاله إلدارة عالقة 

ال يمكن  الموردينمن دون رؤية واضحة في عالقات  غير إنهوتحقيق أفضل الممارسات ،  التوريدمع عمليات سلسلة 

من أن تكون أكثر قدرة على  التوريدللمنظمة التعاون مع الشركاء أو جعل القرارات اليومية صحيحة لتمكين سلسلة 

 المنافسة ، من خالل تبسيط العمليات ، وتحسين الجودة ، وخفض التكاليف .

لمتطلبات الجودة يعد بالغ األهمية لنجاح المنظمة في تقديم منتج ذي  الموردينوعلى هذا ينبغي التأكد على أن تطبيق 

جودة عالية لزبائنها وفي الوقت المناسب ، ولذلك من المهم وضع التوقعات وتحديد الثغرات وتتبع التقدم لتقليص الفجوة 

( ، ومن المهم  Medtronic , 2010 : 4لتحقيق هذِه المتطلبات )  الموردين، وااللتزام بعالقات طويلة األمد مع 

الى  التوريد، إذ يستند أداء سلسلة  التوريدبتحسين عالقات الشراكة في سلسلة  بالنسبة للمديرين النظر في السبل الكفيلة

( ، وبذلك أدركت المنظمات إمكانية هيكلة   Faieza and Tolouei , 2012:8) الموردينمستوى عاٍل من الثقة مع 

بطريقة مختلفة للحصول على معرفته واستخدام أساليب جديدة للتعامل مع المهام المعقدة لتطوير  دالمورعالقات 

 ,Ove Brandesالمنتجات وعملية واإلنتاج والتسليم وتحقيق نتائج في مجال االبتكار والتحسينات والحد من التكاليف) 

et al ,2013:7ة في تصميم وتطوير المنتج تضاعف مستوى (، وينبغي اإلشارة إلى إن مشاركة الموردين المبكر

( ، باإلضافة الى إن هذِه المشاركة تؤدي إلى رضا الزبائن الذين هم في  Lee , et al , 2007 : 445االتصاالت ) 

 , Kannan and Tanالواقع الهدف الرئيس في سلسلة القيمة ألن بدونهم ال يمكنهــــــــا تحقيــــــــــق النجـــــــاح) 

2005 : 158 . )   

ويتيح الفرصة لتعظيم الربحية  التوريدسلسلة  اداء يوفر تأثيرا إيجابيا أكبر في الموردينمما تقدم يتضح إن فهم ومراقبة 

وتقليل المخاطر وتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة ، وتعد الحاجة إلى معلومات وتحليالت مختلفة أمرا ضروريا لمواجهة 

أدوات قوية ومرنة تدعم جميع  الموردالمشكالت المحتملة التي تحول دون تحقيق هذِه األهداف ، إذ توفر إدارة عالقة 

وأهداف المنظمة ككل ، والتركيز  الموردمنظمة من خالل الفهم والتكامل ألنشطة وأهداف إدارة عالقة المستويات في ال

  .األفضل الموردعلى األنشطة ذات اإلمكانيات األفضل ، والتحليل المفصل لدعم اتخاذ القرار باختيار 

 

 The Demand Managementماهية إدارة الطلب :     2-2

إحدى االهتمامات الرئيسة لجميع المنظمات في العالم اليوم ، وخاصة بعد األخذ باالعتبار إن إدارة تعد ادارة الطلب  

الطلب وثيقة دخول العديد من المنظمات إلى ساحة المنافسة في العقد األخير ، حيث القدرة على استقبال وتقديم طلب 

 الزبائن في الوقت المناسب .



 
 

9 
 

واجهت المنظمات تحدياً جديداً ليس لجذب زبائن جدد وحسب ولكن أيضاً للحفاظ ومع ظهور التكنولوجيا المتسارعة 

على زبائنها الحاليين ، مما يجعل دور إدارة الطلب أوسع ، من خالل دراسة الطلبات وتسليم المنتجات تامة الصنع 

 للزبائن بتكلفة أقل وجودة أفضل .

، فهي تمكن المنظمة من أن تكون أكثر التوريدن وقدرات سلسلة وتهتم إدارة الطلب بتحقيق التوازن بين طلبات الزبائ

 : Keely , et al , 2002إستباقية للطلب المتوقع ، وأكثر رد فعل للطلب غير المتوقع ، وهذا ما ذهــــــــب إليـــه ) 

السياق يشير ) ، وبنفس  التوريد( بأن إدارة الطلب هي عملية الموازنة بين متطلبات الزبائن وقدرات سلسلة  53

Salama , et al , 2009 : 34  إلى إدارة الطلب بأنها أدوات وبرمجيات لسد الفجوة بين إدارة عالقات الزبائن )

 التوريد( على إن إدارة الطلب هي إدارة المنظمة لعمليات سلسلة  Madhani , 2013 : 51، ويؤكد ) التوريدوسلسلة 

( بأن إدارة الطلب تشمل  A.T. Kearney , 2003 : 2، ومن جانبه يرى ) لتقديم أفضل قيمة وفقاً لطلب الزبائن 

 .جميع األنشطة المرتبطة بإدارة حجم مشتريات المنظمة الخارجية 

والزبون  الموردتستوضح الباحثة من جوهر التعاريف السابق ذكرها بأن إدارة الطلب نموذج شامل إلدارة العالقة بين 

ن اإلشارة إلى إن إدارة الطلب تولي االهتمام األكبر لجذب الزبون ، إذ ينظر إلدارة الطلب وبأقل التكاليف ، وال بد م

، وتعد إحدى وسائلها التي تتضمن استجابة إلشارات الطلب ، حيث تتحكم طلبات الزبائن  الموردبأنها امتداد لسلسلة 

 ة ــــالرئيسفي توجيه القوة 

المرتكزة على الطلب ، وبشكل ملحوظ تصف الفرص للمشاركة في المزيد من المعلومات لتعزيز  التوريدلسلسلة 

 . التوريدالتعاون مع اآلخرين في سلسلة 

  :هي التوريدأساسية ألنشطة إدارة الطلب في سلسلة  عملياتثالثة ( Mentzer and Moon , 2006 : 65 - 74حدد)

 تحديد كمية الطلب : 1-2 

الناجحة  وهو ما يحقق الطلب الحقيقي  التوريديمثل تحديد كمية الطلب من قبل الزبون النهائي نقطة اساسية في سلسلة  

 )في الزمان والمكان المناسبين(.  التوريدللمنتج الذي سوف يتدفق خالل سلسلة 

 تخطيط تنفيذ الطلب : 2-2

ليه لتلبية طلب الزبون ، وإن دراسة طلب الزبون المتوقع من تحديد مستوى اإلنتاج والمخزون الذي ينبغي الحفاظ ع  

ال يتطلب فهم مستوى الطلب فقط ، ولكن يتطلب أيضاً السرعة التي تحتاج من المنتج االتصال في  التوريدخالل سلسلة 

ويكون الناتج من هذا التزامن خطة التنفيذ التي سوف تحقق التوازن بين احتياجات  التوريدكل نقطة من نقاط سلسلة 

 .(   Cachon , 2000 : 846لتلبية الطلب )  الموردينوتكاليف التصنيع ، والنقل، والمبيعات وكل توقعات 

 تحديد االجراءات المتعلقة بالطلب : 3-2

لمواجهة التنبؤ بالمبيعات ومن أمثلتها الخطط المتعلقة باإلنتاج يتعين تحديد مجموعة اإلجراءات التي يتم اتخاذها 

والمشتريات والتوزيع والمالية ، وينبغي أن يستند تحديد هذِه الخطط إلى التنبؤ بالطلب ، ألجل تحديد مستوى المبيعات ، 

 ؤ بالمبيعات .حيث يتم إجراء تقييم واقعي للطلب المتوقع في المستقبل ويأتي هذا التقييم من خالل التنب
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 التوريدسلسلة 

 ادارة الطلب

 تخطيط الطلب

 إدارة التنبؤ بالمبيعات

 :التوريد( نموذج إدارة الطلب في سلسلة 14يوضح الشكل )

 

 

  

 

 

 التوريد( إدارة الطلب في سلسلة   1الشكل )   

Source : John T. Mentzer and Mark A. Moon , Global supply chain management sage 

publications ( CA ) , ISBN 1412918057( ISBN , 9781412918053) ,U.S.A , 2006,p: 69  

تستخلص الباحثة مما تقدم بأنه على الرغم من إمكانية تنفيذ أجزاء كثيرة من إدارة الطلب دون الذهاب إلى خارج 

اآلخرين  التوريدر ان الفرص الحقيقية للمنظمة عندما تصل إدارة الطلب إلى شركاء سلسلة الجدران األربعة ، غي

الطلب ، اذ انها سوف تتحقق إدارة  الموردوالزبائن ، ومن خالل دمج هذِه الجهود بسلسلة  الموردينوتدمج بين 

ن إشارات الطلب إلى إدارة متكاملة وتعمل على تحسين اإليرادات ، فهي تعمل على دمج المعلومات المتوفرة ع

الطلب لتوفير عملية التخطيط واالستجابة بدقة أكبر لطلبات الزبائن ، إذ إن االستجابة السريعة للتغير تسمح 

باألداء األفضل للتخطيط والتحليل وأولويات خطط الطلب الستيعاب االضطرابات والتغيرات في العرض 

 يا على اداء سلسلة التوريد.والطلب على المدى القصير وهذا ينعكس ايجاب

 : التوريدمفهوم واهمية اداء سلسلة  3-2

، اذ اصبحت تركز بشكل اساسي على تقليل التكاليف التوريديتزايد االهتمام في الوقت الحاضر بموضوع سالسل 

المنظمات في كيفية تعزيز اداء  وتقديم مستوى عالي من االداء لتلبية متطلبات الزبائن ، ومما ال شك فيه ان لنجاح

، باالضافة الى التمكين من ادارة المخاطر التي  ومورديهاسوف يخفض من التكاليف لكل من زبائنها  توريدهاسلسلة 

 . التوريدتواجهها سلسلة 

( ، بأنها تسلسل المنظمات )تسهيالتها ، ووظائفها ، وانشطتها( Stevenson,2007:504وفقاً) وتعرف سلسلة التوريد

 هي بالزبون النهائي ، وقد وصفهارئيسيين للمواد االولية وتنت بموردينالمشتركة النتاج وتسليم سلعة او خدمة وتبدأ 

Heizer and Render,2009:360)جموعة ( ، بأنها سلسلة مترابطة من العمليات على مستوى منظمة واحدة او م

 منظمات تنتج سلعاً وخدمات بهدف اشباع الزبون وتحقيق رضاه .

 

وان استجابة عملياتها الى طلب الزبون  هي العامل الرئيس لنجاح منظمات االعمال ، التوريديوضح ماسبق ان سلسلة 

االمر الذي  وريدالتيتناسب على ادارة مخاطرها وتحسين ادائها، اذ ان منظمات اليوم تواجه التوسع السريع لسلسلة 

 التوريد ادارة عالقات سلسلة
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غير ان ذلك ادى الى اضطراباً وعدم اسنقرار  ساعدها في اكتساب ميزة تنافسية من حيث الكلفة والحصة السوقية ،

مما يثير المخاوف بشأن استمرارية عمليات تسليم القيمة للزبون ، لذا ينبغي اعتماد  التوريدومخاطر متزايدة في سلسلة 

، اذ يتطلب ايصال القيمة للزبون ،  التوريدوتقليل تأثيرها في اداء سلسلة  التوريدافضل الممارسات الدارة مخاطر 

وبالتالي تكامل انشطتها الكتساب ميزة تنافسية فأن المنظمات التي تمتلك مرونة كافية واداء  التوريدتعزيز اداء سلسلة 

ولكن يمكنها من  التوريدقطاعات سلسلة ، يمكنها ان تحقق الحماية ليس فقط لنفسها ضد ان توريدهاعالي في سلسلة 

بانه  التوريدالحصول على حصتها في السوق من المنافسين الذين يعانون من مثل هذه االنقطاعات  ويعرف اداء سلسلة 

، واكد  Srio R.I., et al , 2001:958 ))مجموعة من المؤشرات التي تستخدم للتعبير عن استراتيجية تنافسية

(Green, et al ) بان اداء السلسلة هو القدرة على تقديم المنتجات والخدمات بنوعية جيدة وفي الوقت المحدد وفي مبالغ

( بانه  sosa ,et al( ، بينما يرى )Green, et al ,2012 :1014 محددة مع تخفيض التكاليف الى ادنى حد ممكن )

 ( .sosa,etal,2014:959اهدافها المالية )مدى جودة المنظمة في تحقيق اهدافها الموجهه نحو السوق فضالً عن 

يعد امراً ضرورياً فهي تتطلب تقديم ادوات جديدة او  التوريدتستوضح الباحثة مما تقدم بان التركيز على اداء سلسلة 

تغيير او تعديل االساليب المعروفة لمساعدة المنظمات في اكتساب الميزة التنافسية، حيث ان التدفق في المعلومات 

 .التوريد واد والخدمات واالموال عبر اي نشاط ينبغي صياغته بالطريقة التي تعظم فعالية اداء سلسلة والم

 المبحث الثالث:الدراسة الميدانية:

 االحصاء الوصفي ) الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( :1.3

يهدف االحصاء الوصفي إلى تنظيم البيانات ، من خالل تطوير بعض المؤشرات مثل ) مؤشر قياس النزعة المركزية أو  

السط الحسابي ، ومقياس التشتت أو االنحراف المعياري ، ومقياس بسبة الخطأ في القياس أو الخطأ المعياري ( ، 

(Kothari , 2004:131 وهذا يساعد على اعتماد الوس ، ) ط بصفته مقياس لمستوى أهمية أراء أفراد العينة حول كل

 فقرة ، واتجاهاتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ( نتائج اإلحصاء الوصفي4جدول ) 



 
 

12 
 

  الفقرة المفسرة ت
 

Descriptive Statistics 

Correct

ed 

Cronba

ch's 

Alpha α 

Mean Std. 

Deviatio

n 

Q1 78. 3.39 97. 038. التي تؤثر عملية التصنيع . تعمل شركتي على دراسة استراتيجياتها المؤسسية 

Q2  أو في التصنيع تمتلك شركتي القدرة على تقييم الخبرة الالزمة الستخدام التقنيات المستقبلية 

 . تلبية احتياجات السوق في المستقبل

.477 .91 3.41 .82 

Q3  72. 3.52 81. 389. زبائنها.تستطيع شركتي تقديم درجات مختلفة من مرونة التصنيع لمختلف 

Q4 .61. 3.66 98. 401. تخطط شركتي لتدفق مكثف للمستقبل في نظام تصنيعها 

Q5 . 72. 3.31 74. 597. تدرس شركتي كيف تؤثر إستراتيجيتها على عملية تطوير المنتجات 

Q6  60. 3.46 97. 562. المنتجات.تمتلك شركتي فهًما شامالً لقدرات سلسلة توريدها والتي تتعلق بأنشطة تطوير 

Q7 .89. 456. تنظر شركتي في مالحظات زبائنها فيما يتعلق بأنشطة تطوير المنتجات 

 

3.80 .54 

Q8 .75. 3.41 79. 632. تهتم شركتي بتوفير حوافز ألفكار المنتجات الجديدة 

 

Q9  .67. 3.54 96. 558. تقوم شركتي بتمييز شروط / سياسات الوفاء بالطلب لكل شريحة من زبائنها 

 

Q10 طلب لمعلومات واالتصاالت الموجهة نحو تمتلك شركتي منظومة متكاملة في تكنولوجيا ا 

 . الزبون

.533 .84 3.62 .65 

 

Q11 زبائنها. تسعى شركتي لتحقيق أهداف أالداء المرتبطة بتنفيذ طلبات 

 

.667 .93 3.30 .75 

 

Q12 .68. 3.36 81. 731. تطور شركتي مقاييس لتحديد كمية الطلب 

Q13  تحقق شركتي التوازن بين التجهيز واحتياجات اإلنتاج عن طريق رفع كفاءة االستجابة 

 لطلب الزبون.

.599 .90 3.53 .57 

Q14  1.18 3.61 94. 356. مع توقعات زبائنها.تعتمد شركتي تخطيط الطلب من خالل تنسيق توقعاتها 

 

Q15 . 76. 3.24 79. 364. يدرك زبائن شركتي كيف تؤثر عملية اتخاذ القرار على عمليات إدارة الطلب 

 

Q16 .70. 3.05 84. 625. تمتلك شركتي القدرة على تحديد االختناقات في سلسلة توريدها 

 

Q17  61. 3.23 86. 598. التنبؤئية المختلفة لتخطيط طلبها المستقبلي.تعتمد شركتي االساليب العلمية 

Q18 . 1.12 3.44 93. 627. يتوفر لدى شركتي إجراءات تزامن رسمية معمول بها لتتناسب مع الطلب 

 

Q19  يدرك الموردون الرئيسيون لشركتي كيف تؤثر قراراتهم وإجراءاتهم على عمليات ادارة 

 الطلب.

.585 .98 3.47 .95 

 

Q20  تتجنب شركتي حدوث انقطاعات في عملية االنتاج من خالل اعتمادها اجراءات استباقية 

 الدارة الطلب.  

.528 .83 3.53 .76 
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Q21 .76. 3.46 91. 510. تدرك شركتي كيف تؤثر اجراءات الطلب على األداء المالي 

Q22  67. 3.25 87. 697. .تعمل شركتي على تنسيق توقعاتها مع الموردين الرئيسيين 

 

Q23 .69. 3.38 93. 625. تدرك شركتي قدرة اإلنتاج والمخزون المتوفرة في النقاط الرئيسية في سلسلة التوريد 

 

Q24 .56. 3.30 93. 669. تمتلك شركتي آليات للمساعدة في مزامنة العرض والطلب خالل حاالت الطوارئ 

 

Q25  78. 3.49 77. 305. بساعات عمل مرنة.تتبنى شركتي عقود العمل التي تسمح 

 

Q26 .87. 3.41 93. 624. تعمل شركتي على االهتمام بقدرات العاملين متعددة االغراض 

 

Q27 .82. 3.26 88. 707. تتكيف عمليات شركتي بسرعة الى الطلب 

 

Q28

b  

 95. 3.94 91. 721. تتبنى شركتي االجراءات التي تعدل مستوى المخزون بسرعة وفقا للطلب .

 

Q29 السنوات الثالثة تمتلك شركتي أعلى معدل من أوامر العمل المنجز خالل الماضية بالمقارنة  .

القطاع الصناعي. االخرى في نفس مع الشركات    

.750 .83  3.16 1.23 

 

Q30 تستجيب شركتي الحتياجات زبائنها في الوقت والكلفة.  .322 .94 3.67 .72 

 

Q31 االرتقاء بمؤشرات رضا الزبون وضمان راحته استطاعت شركتي.  .410 .94 3.96 .73 

 

Q32 . 88. 3.87 77. 601. تهتم شركتي بتحقيق اعلى نسبة مطابقة مع المعايير المحددة 

 

Q33 .86. 3.39 93. 245. تعتمد شركتي معلومات الزبون عند تصميم منتجاتها 

 

Q34  في المضيعات بكافة انواعها.تتبنى شركتي االجراءات التي تضمن الخفض  .389 .90 3.47 1.04 

 المصدر : مخرجات الحاسوب 

 ( المتضمن نتائج اإلحصاء الوصفي ما يأتي : 4اتضح من الجدول ) 

( ،  وهي جميعا أعلى من الوسط الحسابي  3.9-3.0تراوحت قيم الوسط الحسابي لجميع متغيرات المقياس بين )  -1

 إفراد العينة بمتغيرات الدراسة.  اهتمام عالي من قبل( مشير ة الى  3الفرضي ) 

من الواحد الصحيح ،    ( . ومعظمها أصغر   1.2-0.57تراوحت قيم االنحراف لجميع  متغيرات المقياس  بين )  - 2

 تباينات بين أراء أفراد العينة .مشيرة إلى صغر ال

ر ــــــرات األخـــــــــــــرى للمقياس أكثــــــــــــــــالفقاالرتباط الكلي لمعظم فقرات المقياس منفردة مع جميع -3

مع            ( ، وهذا يدل على وضوح ارتباط كل فقرة من المقياس  0.70وتصل أحيانا إلى أكثر من (0.4   ن ـــــم

 .( فقد كان ارتباطها ضعيف جدا 1 كل الفقرات األخرى للمقياس  ، عدا الفقرة )

إلى التجانس الداخلي ( ، وتشـــير 0.94-  0.93ألفا للمقياس بعد حذف أي فقرة من فقراته منفردة بين)تراوحت قيم -4

 القوي جدا بين فقرات المقياس .



 
 

14 
 

قبول المقياس من قبل أفراد العينة ، وتقديم مؤشر أولي عن التوجه االيجابي للفقرات المستقلة بالعالقة مع ويعني ماتقدم 

   الفقرات المعتمدة  .

 

 اإلحصاء السببي ) اختبار الفرضيات (:2.3

سيتم عرض تتابع اختبار الفرضيات وفقا لتحقق متطلبات اختبار التفاعل )معنوية عالقة المتغير المستقل والتفاعلي كال 

 على حدة في المتغير المعتمد ( .

عالقات المورد في مستوى  هناك عالقة وتأثير ذي داللة معنوية إحصائية ألدارة: اختبار الفرضية األولى-

 . أداء سلسلة التوريد

 ( خالصة النموذج 3جدول ) 

Change statistics  

Std. Error of 

the Estimate 

 

Adjusted R 

Square 

 

 

R Square 

 

R 

 

 

Model 

F  Change R Square 

Change 

21.533 0.446 0.3763 0.454 0.446 0.662ª 1 

 المصدر : مخرجات الحاسوب 

 ( المتضمن خالصة نموذج االختبار ما يأتي :3اتضح من الجدول ) 

( ، %66.2( ، ومتغيرات البعد المستقل  ) التوريدبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي بين البعد المعتمد )اداء سلسلة -1

 التوريدد  )اداء سلسلة ، والبعد المعتم ادارة عالقات المورد مشيرة الى عالقة قوية بين المتغيرات المستقلة التي تصف

 . ادارة عالقات الموردبالعالقة مع  التوريد( ، ومحددة االتجاه االيجابي الداء سلسلة 

( في البعد المعتمد )أداء سلسلة ادارة عالقات المورد( للبعد المستقل )R²بلغت قيمة معامل التحديد أو التفسير )-2

( من التغيير في البعد المعتمد  ، وهذه تؤكد التأثير المعنوي  %44.6( ، أي تفسير ما قيمته )%44.6(  ، )التوريد

 .التوريدفي مستوى أداء سلسلة  الدارة عالقات المورد  وااليجابي

وهو اختبار يجري بين متوسطات المجتمع عن طريق دراسة كمية التباين بين كل عينة من العينات  تحليل التباين :-3

( ومستوى مؤشر الداللة المعنوية الذي يقابله ، ووفقا للعالقة  Fبالعالقة مع كمية التباين بين العينات ، ويقاس بقيمة ) 

 اآلتية :

 ى أساس التباين بين العينات تقدير تباين المجتمع المبني عل                 

 F =----------------------------------------------- 

 تقدير تباين المجتمع المبني على التباين من داخل العينات        

source: Donald L. Harnett , & James L .Murphy ; Introductory statistical analysis ,    

,p  : 374 1980  ,nd10: 0201027585 Edition: 2-0201027587 ISBN-13: 978-ISBN 

 فأقل :  % 5(   P مؤشر الداللة المعنوية المقبول ) 

 ( تحليل التباين8جدول )   
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Sig. F Mean Square Df SquaresSum of  Model 

0.000b 18.495 2.743 

0.179 

1 

87 

91 

8.932 

10.061 

18.993 

1     Regression                 

Residual 

Total        

 المصدر : مخرجات الحاسوب 

( ، وهي اصغر من مستوى الداللة المعنوية 0.000bبلغ مستوى الداللة المعنوية لنموذج االختبار )-4

ك لهنا)التي مفادهابول الفرضية األولى ( ، موكدة معنوية نموذج االختبار وق0.01 ,0.05المعيارية لالختبار )

 ( .عالقة وتأثير ذي داللة معنوية إحصائية ألدارة عالقات المورد في مستوى أداء سلسلة التوريد

 . ألدارة عالقات المورد في مستوى أداء سلسلة التوريد( يتضح مما تقدم  ظهور تأثير ايجابي  ومعنوي  

هنالك عالقة وتأثير ذي داللة معنوية إحصائية لعمليات ادارة الطلب في مستوى أداء :  اختبار الفرضية الثانية -

 .  سلسلة التوريد 

 ( خالصة النموذج1جدول )

Change statistics Std. Error of 

the Estimate 

Adjusted R 

Square 

R Square R Model 

F  Change R Square Change 

20.370 0.536 0.39133 0.458 0.536 0.655ª 1 

 المصدر : مخرجات الحاسوب 

 (المتضمن خالصة نموذج االختبار ما يأتي :1اتضح من الجدول ) 

عمليات ادارة ( ، ومتغيرات البعد التفاعلي )التوريدبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي بين المعتمد )أداء سلسلة -1

( ، والبعد المعتمد عمليات ادارة الطلبمتغيرات البعد التفاعلي )( ، مشيرة إلى عالقة قوية بين %65.5( ، )الطلب

 ( .ادارة عالقات الموردبالعالقة مع ) التوريد( ، ومحددة االتجاه االيجابي ألداء سلسلة  التوريد)أداء سلسلة 

( ،  التوريد( في البعد المعتمد )أداء سلسلة عمليات ادارة الطلب( للبعد التفاعلي  ) R²بلغت قيمة معامل التفسير )-2

( ، وهذه تؤكد التأثير التوريد(  ( من التغيير في البعد المعتمد )أداء سلسلة %53.6( ، أي تفسير ما قيمته )  53.6%)

 .التوريد،  في مستوى أداء سلسلة المورد  عالقات الدارةالمعنوي وااليجابي 

 

 

 

 

 

 تحليل التباين : – 3

 ( تحليل التباين 2جدول  )   
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Sig. F Mean Square Df SquaresSum of  Model 

0.000b 18.346 3.978 

0.186 

3 

89 

92 

13.340 

11.177 

24.517 

1     Regression                 

Residual 

Total        

 المصدر : مخرجات الحاسوب 

اصغر من مستوى الداللة المعنوية المعيارية لالختبار ( ، وهي 0.000bبلغ مستوى الداللة المعنوية لنموذج االختبار )

ك عالقة وتأثير ذي داللة لهنا( ، مؤكدة معنوية نموذج االختبار وقبول الفرضية الثانية التي مفادها)0.05-0.01)

 . معنوية إحصائية لعمليات ادارة الطلب في مستوى أداء سلسلة التوريد(

 .   التوريدفي أداء سلسلة الدارة عالقات المورد ثير المعنوي وااليجابي وهذا يؤكد التأ

ك عالقة وتأثير ذي داللة معنوية لتكامل أدارة عالقات المورد وعمليات ادارة الطلب لهنا:  اختبار الفرضية الثالثة -

 في مستوى أداء سلسلة التوريد.

 قبل البدء باختبار التفاعل مالحظة ما يأتي :

لتأثير المتغير المستقل ، والمتغير التفاعلي كال على حدة معنويا في المتغير المعتمد ، فضال R2 )  أن يكون  

( ،   Alken L.S , 1991 , 2013 : 6لتأثير التفاعل في المتغير المعتمد(   ،)  R2 عن ضرورة معنوية  

 وقد أظهرت النتائج أعاله معنوية النموذجين ) المستقل والتفاعلي ( :

 خالصة النموذج التفاعلي( 2جدول )

Change statistics 

 

Std. Error of 

the Estimate 

Adjusted R 

Square 

R Square R 

 

Model 

64.016 0.463 

 

0.32556 

 

0.451 

 

0.447 0.665 

 

1 

 المصدر : مخرجات الحاسوب 

 (المتضمن خالصة نموذج االختبار ماياتي :2اتضح من الجدول ) 

، مع  Z الطلبادارة  عمليات(  وتفاعل البعدين )Y التوريدبلغت قيمة معامل االرتباط بين البعد المعتمد )أداء سلسلة -1

( ، مشيرة إلى عالقة قوية بين تفاعل البعدين) التفاعلي والمستقل ( والبعد المعتمد 66.5%) X) ادارة عالقات المورد

، مع  الطلبادارة  عملياتبالعالقة مع تفاعل )التوريد ( ، ومحددة االتجاه االيجابي ألداء سلسلة التوريد)أداء سلسلة 

 ( .ادارة عالقات المورد

 

في البعد  X)، مع ادارة عالقات المورد  Z الطلبادارة  عمليات( لتفاعل بعدي ) R²بلغت قيمة معامل التفسير )-2

(  %44.7( يفسر ماقيمتة ) X, Z( ، أي ان التغيير في تفاعل البعدين )Y ( ، )44.7% التوريدالمعتمد )أداء سلسلة 
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(   X, Z( ، وهذه تؤكد التأثير المعنوي والواضح لتفاعل البعدين)التوريدمن التغيير في المتغير المعتمد )أداء سلسلة 

 نتائج التفاعل . وهذا يعني مالئمة التوريدفي أداء سلسلة 

 (تحليل التباين11جدول )                              -3

Sig. F Mean Square Df SquaresSum of  Model 

0.000b 65.562 9.823 

0.157 

1 

92 

93 

9.823 

12.019 

21.842   

1     Regression                

Residual 

Total        

 المصدر : مخرجات الحاسوب 

( ، وهي اصغر من مستوى الداللة المعنوية المعيارية 0.000بلغ مستوى الداللة المعنوية لنموذج االختبار الثاني ) 

هناك عالقة وتأثير ( ، وقبول الفرضية الثالثة التي مفادها)Z( ، مؤكدة معنوية نموذج االختبار) 0.01-0.05لالختبار )

 ( .د وعمليات ادارة الطلب في مستوى أداء سلسلة التوريدذي داللة معنوية لتكامل أدارة عالقات المور

 .المعتمد البعد ( أسهم  في تعزيز تأثير البعد المستقل في X, Zيتضح مما تقدم بان تفاعل البعدين ) 

 (. بصفتها متغير تفاعليالتوريد بدخول عمليات ادارة الطلب ينتج من كل مما تقدم تحسين اداء سلسلة )

 

 

 االستنتاجات :

 في تحسين اداء سلسلة التجهيز . نوي وايجابي الدارة عالقات الموردظهور تأثير مع -1

، وهااااذا ياااانعكس  الطلااااب ادارة  وعمليااااات ادارة عالقااااات المااااوردهناااااك تشااااابك واعتماديااااة متبادلااااة بااااين  -2

 .التوريدايجابيا على تحسين اداء سلسلة 

 . لعمليات ادارة الطلب  في اداء سلسلة التوريدظهور تأثير ايجابي وذي دالله معنوية احصائية  -3

، غيااار ان الشاااركة تعااااني مااان ادارة عالقاااات الماااورد وعملياااات ادارة الطلاااب  ظهاااور عالقاااة تفاعلياااة باااين  -4

 ضعف التركيز على متطلبات ومحددات التفاعل االيجابي لهذة العالقة.

   لظهور خلل نتيجة  ،في ادارة عالقات المورد على الخفض في مستوى اداء سلسلة التوريدانعكاس المشكالت  -3

 واضح في مستوى جودة المنتج تام الصنع للشركة موضوع الدراسة .           

 

 

 

 

 

 ـــــات :التوصيـ
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بماااا ادارة عالقاااات الماااورد وعملياااات ادارة الطلاااب تعزياااز الااادور االيجاااابي لالعتمادياااة المتبادلاااة باااين  -1

 . التوريديحقق االستجابة التامة لمتطلبات تحسين اداء سلسلة 

وضاااامان  التركيااااز علااااى التكاماااال بااااين ادارة عالقااااات المااااورد وعمليااااات ادارة الطلااااب  ضاااارورة  -2

 تحسين ادائها . التوريد لغرضالمشاركة المشتركة مع جميع الشركاء في سلسلة 

حقاااق االساااتجابة التاماااة لمتطلباااات اساااتمرارية اعتمااااد نظاااام خااااص لتحدياااد وتقيااايم الماااوردين، بماااا ي -3

 . تدفق عملية االنتاج

التاكيااد علاااى اهمياااة ادارة عالقااات الماااورد فاااي كاال عملياااات سلسااالة التوريااد ، وعملياااا تااادفق اإلنتااااج   -4

، لتحقياااق مبااادأ ) الجاااودة مساااؤولية الجمياااع ( ، والاااتخلص مااان حااااالت عااادم المطابقاااة علاااى طاااول 

 . ريد وحتى المستعمل النهائي للمنتج تام الصنعمسارات التدفق من مصادر التو

 :المصادر
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